
Ida-Virumaa Meistrivõistlused discgolfis 2021  

IX ALUTAGUSE OPEN 

 

Toimumise aeg: 3.–4. juuli 2021 

Rajad: Jääkaru, Mäetaguse discgolfipark; 

Kuldne Kotkas ja Sinine Kotkas 18, Alutaguse discgolfipark, Alutaguse vald 

Kategooria: Professional Disc Golf Association (PDGA) C-Tier 

Korraldaja: Alutaguse Eagle disc golfi klubi 

TD: Timo Juursalu 69917 tel nr: 56153600 e-mail: alutaguseeagle@gmail.com 

Ajakava 

26.06.2021 Laupäev 

Caddy bookide avaldamine 

01.07.2021 Neljapäev 

10.00 – võistlusrajad on võistluskonditsioonis ja rajad avatud treeninguteks 

02.07.2021 Reede 

10.00 – rajad avatud treeninguteks 

16.00-20.00 Paarismäng Mäetaguse discgolfipargis (10 eurot paar ja väljamakse 100%) 

03.07.2021 Laupäev I RING 

11.00 – Shotgun start Alutaguse Sinine Kotkas 18 (FA3, MP50, FPO) 

ja Kuldne Kotkas (MA3, MJ18, MP40, MPO)  

21.00 – teise ringi puulide avalikustamine 

04.07.2021 Pühapäev II RING 

11.00 – Shotgun start Mäetaguse (MA3, MP40, MPO, MJ18, FA3, MP50 ja FPO) 

17.00 - auhinnatseremoonia Mäetaguse discgolfipargis kõikidele divisjonidele 

*30 minutit enne iga oma ringi starti kohaloleku kinnitamine esimese tiiala lähedal korraldaja 

juures. Korraldajal on õigus ajakavas vajadusel teha muudatusi. 

Formaat 

Mängitaks 2 ringi ühes grupis shotgun stardiga. Maksimaalne osalejate arv 90 

Reeglid 

✔ Mängitakse PDGA reeglite järgi. 



✔ Võrdsete tulemuste korral esikolmikus selgitatakse võitja kiire lõppmänguga 

esimese eksimuseni Mäetaguse discgolfipargis. 

✔ Kohustus osalejatel on tunda PDGA discgolfi ametlikke reegleid ja neid võistlusringi ajal oma 

grupis jälgida. 

✔ Ringide ajal alkoholi tarvitamine ja suitsetamine on keelatud. 

Viisakus 

Riietus olgu puhas ja korralik. Soovituslik on kanda kraega nööpidega ehk polo särki või 

tehnilist treeningsärki. Keelatud on väljaveninud, määrdunud, ebasobiva kirjaga puuvillased 

T-särgid. 

Puulide moodustamine 

Kõikides ringides moodustatakse puulid divisjonide siseselt, kui võimalik. Esimesel ringil 

moodustatakse puulid juhuslikkuse alusel. Teisel ringil moodustatakse puulid paremusjärjestuse 

alusel. Võrdsete tulemuste korral vaadatakse PDGA numbrit. 

Registreerimine 

Kasutatakse kaheeetapilist registreerimisvoorude süsteemi discgolfmetrix keskkonnas. 

I voorus saavad kõik mängijad PDGA reitingu alusel registreerida 

Algus 04.06.2021 kell 20.00 ja lõpp 11.06. kell 12.00 

MPO PDGA reiting 930+ 

FPO PDGA reiting 800+ 

MP40 PDGA reiting 850+ 

MP50 PDGA reiting 750+ 

FA3 PDGA reiting 730+ 

MA3 PDGA reiting 870+ 

MJ18 PDGA reiting 800+ 

II voorus saavad kõik mängijad registreerida 

MPO PDGA reiting 900+ 

Algus 12.06.2021 kell 20.00 ja lõpp 25.06. kell 12.00 

Osalustasu 

MPO, FPO, MP40,MP50, MA3,FA3 30 eurot ja MJ18 15 eurot (Alutaguse Eagle disc golfi 

klubi aktiivsetele liikmetele 20 eurot (juuniorid 10 eurot)). 

Osalustasu peab olema laekunud Alutaguse Eagle pangakontole registreerimisvooru 

lõpuks. Mängija eemaldatakse nimekirjast makse mitte tähtaegsel laekumisel 



ning vabanev koht avaneb ootelistis olijatele. Mängija ise vastutab osalustasu 

õigeks kellaajaks laekumise eest. Peale II registreerimisvooru, vabade kohtade 

olemasolul, võimalik saada võistlema ainult kontakteerudes korraldajaga ning 

esitades maksekorralduse tõendi taasesitataval kujul. 

Osalustasu tagastamine: 

Osalustasu tagastatakse 100% juhul, kui teatatakse korraldajale oma mitte 

osalemisest vähemalt 14 päeva enne võistluse algust (va teenustasud). Mängija, 

kes teatab oma mitte osalemisest 14 kuni 7 päeva enne võistluse algust, saab 

100% osalustasu (va teenustasud) tagasi juhul, kui tema koha võistlusel täidab 

keegi ootenimekirjast. Kui koht jääb täitmata, saab korraldaja tagastada 50% 

osalustasust (va teenustasud). Hilisemal teatamisel ei tagastata osalustasu. 

Tasumine: 

Saaja: Alutaguse Eagle disc golfi klubi MTÜ 

Konto EE791010220241990228 

Selgitus: Alutaguse Open 2021, divisjon, eesnimi, perekonnanimi 

Majandamine: 

Auhinnafond: 50% laekuvatest osavõtumaksudest makstakse välja iga divisjoni 

20% parimatele kas kinkekaardina või ülekandega mängija kontole. Ülekande puhul 

rakendub Eesti Vabariigis kehtiv tulumaksuseadusest tulenev nõue. Amatöör klassidele 

on mitterahalised auhinnad. 

Ida-Virumaa Meistrivõistlused: 

Igas divisjonis selgitatakse välja ka Ida-Virumaa meister (*Mängija peab elama, töötama, 

õppima, või olema pärit Ida-Virumaalt) ja autasustatakse esikolmikuid Ida-Virumaa 

Spordiliidu poolt medalitega. Divisjonid on discgolfmetrixi reitingu alusel. 

Mehed - Ida-Virumaaga seotud mängijad, kelle metrixi reiting on võrdne või suurem kui 850 

Naised – kõik Ida-Virumaaga seotud naismängijad 

Seeniorid 40 - kõik Ida-Virumaaga seotud mängijad, kes on sündinud 1981 või varem 

Seeniorid 50 - kõik Ida-Virumaaga seotud mängijad, kes on sündinud 1971 või varem 

Juuniorid - kõik Ida-Virumaaga seotud mängijad, kes on sündinud 2003 või hiljem 

Harrastajad - Ida-Virumaaga seotud* mängijad, kelle metrixi reiting on väiksem kui 850 

Majutus 



Majutuse broneerimisel kasutada koodsõna: discgolf 

Alutaguse Puhke-ja Spordikeskus 

https://www.alutaguse.com/ 

Mäetaguse Hotell ja Spa 

http://moisahotell.ee 


